Przystanek flisakówzPienin w drodzedomorza
Trzech z nas plynie w celach matrymonialnych - mówi Stanislaw Chmiel, jeden z komandorów tratwy
KATARzYNA
WÓJTowicz
ee

:~ je sie Jan Sienkiewicz i dodaje, ze zai~ miast autostopowiczów mile bylyby
I~ widziane kandydatki na zony dlaje!~ go trzech wolnych kolegów.
!~
-Wszyscy mamy na imie Staszek

W piatek po poludniu na SolcuPrzemek Pasek zfundacji Ja Wisla wital
chlebem i sola pieciu flisaków. Wyp- .
lyneli 11czerwcaZe Sromowców,
gdzie wyruszaja popularne splywy
Dunajcem. - Spod Trzech Koron,
z samego serca Pienin - uscisla Jan
Sienkiewicz, drugi z komandorów.
Wszyscy naleza do Polskiego Stowarzyszenia Flisaków Pieninskich.
Do tej pory pokonali ponad 400 kilometr6w tratwa zrobiona z drewna swierkowego. - Powstala w zeszlym roku na przyjazd Benedykta

- smieje sie jeden z nich i dodaje: -Bo
u nas wlasciwie wszyscy mezczyzni

to Staski albo Jaski.

XVI. Tydzien przed msza zjego
udzialem stala na krakowskich Bloniachjako symbol flisakówpieninskich - opowiada Stanislaw Chmiel.
Dodaje, ze tratwajest tak skonstruowana, ze moze byc zalana woda
i moze miec na pokladzie nawef20
osób, anie pójdzie na dno. Podkresla tez, ze to pierwsza taka wyprawa flisaków pieninskich. Dlatego

niebiora autostopowiczów.

.

-Cena pobytu na &atwie bylaby
takaj ak wyprawy w kosmos - smie-

.

Stanislaw Chmiel zapewnia: -Jesliby w Warszawie kandydatki na zony
sie znalazly, to obiecujemy, ze kapela
góralska na weselu bedzie grala za darmo przez dwa dni.
A trzej kawalerowie z Pienin deklaruja, ze idac za glosem serca, moga nawet sprowadzic sie do Warszawy i zamieszkac na stale.
W piatek flisacy zatrzymali sie na
odpoczynek w Porcie Czerniakowskim,gdziefundacjaJa
Wisla ma swoja barke.
, Z Warszawy ruszaja w niedziele,
ok. godz~11("Bo rano do kosciola trzeba isc"). Przednimijeszcze
okolo 500
kilometrów podrózy.
1lipca planuja doplynac do Gdans~a, któryj~st celem ich podrózy. o.
Na wislanym brzegu Przemek

Pasek wita chlebem

i sola flisaków z Pienin. Obok Staszek
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